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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
عىل   والسالم  والصالة  المعيد،  المبدئ  الحميد  الولي  سبحانه  واألرض  السماوات  ملكوت  بيده  الذي  هلل  الحمد 

بن عبدهللا الداعي إل الطريق السديد والهدي الرشيد وعىل آله األطهار وصحابته األخيار ما تعاقب  سيدنا محمد  
ة ألولي األبصار.  ي ذلك لعبر

 الليل والنهار إن ف 
ي    )وبعد(

الت  ي 
ي وهويت 

منيت  عند حلول  ي 
ثبات  يجعلها  أن  أسأل هللا  ي 

الت  ي 
فيها وصيت  أرقم  أن  وريقات رغبت  فهذه 

ي صىل هللا عليه وآله وسلم ندب الوصية وحث عليها وقال يتعرف بها عىلي من و  ، فالنتر ي
ي وإشارت 

قف عىل عبارت 
 . وسنة(( ))من مات على وصية مات على هدى فيما روي عنه صىل هللا عليه وآله وسلم: 

 ونسأل هللا جل في عاله أن يجعل موتنا على الهدى والسنة وله الفضل والمنة. 

ُكْم َأِن ات َُّقوا اَللََّ ))فقد قال هللا تعال :  )وبعد( َنا الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن قَ ْبِلُكْم َوِإَّيَّ ((  َوَلَقْد َوصَّي ْ  

، وعند السؤال  ي
ي أرجو بها عند هللا نجات 

ي الت 
ي هذا القسم وصيت 

ي قد رقمت ف 
فأقول بكمال رشدي ووعي وإدراكي أنت 

ي 
وأخوات  وأوالدي،  أهىلي   

وبي   ي 
بيت  ي 

ف  ، وخصوصا  ي
خالصا  و   ثبات  أثبت  ما  وأول  وعموما،  وأرحامي خصوصا  ي 

أخوات 
ي عليها 

ي أرجو أن تكون خاتمت 
ي أنه ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا كلمة التوحيد الخالصة الت  مخلصا من قلتر

ي إل يومي هذا وما بعده إل أن ألق  
ي أيام مجرى حيات 

ي ف  ي عليها، وقد كان بإذن رتر
موالي وسندي وعضدي   وبعت 

وأوالدي  وأهىلي  نفسي  أوصي  وب  ها  هذه  ي 
وصيت  ورقة  ولفظا  خطا  أودعتها  وقد  وملتحدي،  ومشهدي  ومعتقدي 

، وأن  ي وأرحامي وكل من له حق عىلي
ي وأخوات 

ي ظاهرهم وباطنهم. يواخوات 
 جعلوها فكرهم وذكرهم ومطلبهم ف 

ي أشهد
ي ساعته وال مرد ألحد من حصول أمره سبحانه فإت 

ه سبحانه وأشهد مالئكته وحملة  وإذا ما حض  أمر هللا ف 
ي النعم 

ي من العدم وأسدات 
ه وال رب سواه، أوجدت  ي بيده وأنه هللا الذي ال إله غب 

ي عبده وابن أمته ناصيت 
عرشه أت 

ي بنون والقلم وهيأ لي بفضله من الفيض والعطاء ما ظهر وما انكتم. 
فت   وشر

ي  
ي ساعت 

تت  فأنا أشهد أن ال إله إال هللا وأن محمد رسول هللا أقولها  فأقول وهو اإلله األعلم األعظم األحكم إن حض 
ي فهم معانيها والدخول 

ي عليها، ويرزقت 
ي فأسأله موالي أن يثبتت 

ي بعد ممات  ي قبر
ي ف 
ي وهي عدت 

ي حيات 
ي وقلتها ف 

لموت 
ف أمانيها يا هللا يا هللا.  ي شر

 ف 
ي اليوم الموعود فأوصي من كان موجو 

ي وأوالدي تلقي   الشوإذا ما قدر هللا عىلي الوفاة ف 
من   هادةدا من أهىلي وإخوات 

ي ما يعمل ألموات المسلمي   غب  إلزام    تفرغ الروح من نزعها فيعمل تر
واالكثار من ذكر هللا وترديد ال اله إال هللا حت 
ء عىل البطن وتوجيهي  ي

ي    إل القبلة  من إغماض عي   ووضع شر
ويقيمون عىل ما   ودهن جسمي بما يرطب أعضات 

ي من مالي   من اإلبالغ بالوفاة وترتيب الكفن والحنوط  هو معتاد 
وأن أغسل بماء والحفر للقبر    ويكون حنوطي وكفت 

ي وإن تعذر   بالد هللا مكة  بأحبزمزم إن تيرس ، وأوصي أن أدفن  
المكرمة أو المدينة المنورة أو تريم لدى اهىلي وسلق 

ي مقابر المسلمي   جوار عباد هللا  
ويقرأ عىلي ما يعتاده أهلنا وأسالفنا عند    ،الصالحي   ذلك لسبب أو آخر فيكون ف 

ي علوي   ،الدفن وبعده ويطلب لي السماح من المسلمي     من األولياء الظاهرين من آل أتر
ويصىلي عىلي أحد الصالحي  

 . أو األرشد من آل المشهور 
أن بذكر   وأوصي  بأس  وال  نار،  تحمل  وال   ، ي

جنازت  ي 
ف  امرأة  تسب   وال  نائحة،  عىلي  تنوح  السلف   ال  عادة  عىل  هللا 

، ويتصدق عىل من ما تجري به العادة من غب  إفراط وال غلو   ويقرأ ما تيرس من القرآن عىلالصالح، ويستغفر لي  
ه.   حض  بما تيرس من تمر أو بسكت أو غب 

ي أن يكون عىل صفة قبور تريم وم
فا ويكق   من شبر وال يبت  عليه بناء مرسر

ن غب  سقيفة  وأوصي أن ال يرفع القبر أكب 
ء من تربته  وال قبة ي

 .. وال يؤخذ شر
الوفا يوم  ي 

بالصدقة عت  أوصيهم  يكون    ةكما  وأن  معتاد،  بما هو  الجنازة  مقام  والمساكي   ومن حض   الفقراء  عىل 
 الختم من غب  تكلف وال تبذر وال إشاف. 

 بالدعاء لي بالثبا
ً
ي وما بعدها وأن يكو   توأوصيهم جميعا

زخ عت  ي روضة من رياض الجنة ورصف أهوال البر ن قبر
 .. اللهم آمي   



 

ي  
وأوصي اوالدي وأهىلي ومن أحب بقراءة القرآن واهداء ثواب ذلك إلي ولو قراءة يس واإلخالص والمعوذات ف 

كل يوم وليلة ومن وفقه هللا للزيادة فنسأل هللا أن يوفقه لكل خب  ويوصل ثواب ذلك إل روحي ويجعل القرآن 
ي 
 ف 
ً
 لي ورفيقا

ً
ي مع اللطف واألمان وتمام الفرح واالطمئنان  شفيعا ي ونرسر ي وحرسر

ي الفواتح   ،برزح 
ك معي ف 

ويرسر
هم  والوالدةوسيدي الوالد  وأجدادنا أهلنا  وأطلب منهم أن ال    ومشايخنا وكل من لهم حق علينا من األرحام وغب 

ي وارد عمىلي القليل
ي من صالح الدعاء والصدقات عىل روحي فقد انقطع بموت 

ي أنه قليل    ينسوت  ف لرتر
وأنا معب 

ي 
وف  وأهىلي  ي 

أشت  ي حق 
ف  ي  ي وحوتر وذنوتر ي 

ي وخطيئات 
زالت  عن  التجاوز  واساله  القبول  فأسأله  القليل  من  وأقل 

ي . 
ي وظاهري وباطت 

 حقه سبحانه تعال فهو أعلم برسي وإعالت 
وأوصي   ثم عمري  من  ي 

بق  فيما  نفسي  عىلي   أوصي  حق  له  من  الرس   جميع  ي 
ف  تعال  وأن   بتقوى هللا  والنجوى، 

كة والمخرج من كل شدة قال تعال: ا  يحملوا أنفسهم ما  َوَمْن يَ تَِّق اَللََّ ََيَْعْل لَُه ))  ستطاعوا عىل القيام بحقها فهي البر
 . ((( َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ََل ََيَْتِسبُ 2ََمَْرًجا )

ي ال
ة االستغفار والمحافظة وأساس التقوى اتباع أوامر هللا واجتناب نواهيه وقوام التقوى ف  توبة من الذنب وكب 

ام األذكار واألوراد وعمارة األوقات بوظائفها وسالمة الصدر من الغش  عىل العبادات المفروضة والمسنونة والب  
المعطلة   المعاصي  من  ها  وغب  والعجب  والرياء  والكبر  والبغضاء  الظن  وسوء  والجالبة والحقد  التقوى  وظائف 

 للرسر والبلوى. 
ور: ووس  يلة الحماية من هذه الشر

 عمارة األوقات بالوظائف المرتبة.    -1
 رصف النظر عن المغريات والمفسدات وجوالب الغرائز والشهوات.  -2
ة الذكر هلل وقراءة القرآن والصالة عىل سيدي السادات.  -3  كب 
وسل  -4 وآله  عليه  هللا  صىل  رسول هللا  عىل  الصالة  ومجالس  العلم  مجالس  وحضور  الصالحي    م مجالسة 

ي الشهر مرة واحدة ومادتها كتب العلم النافع 
ي البيوت ولو ف 

ومجالس الخب  بعمومها، واالهتمام بها وعقدها ف 
ي بهذا أو لم يأخذه بأهمية فأمره إل هللا حيث 

من تفسب  وحديث وفقه وتصوف وسب  وتراجم، ومن لم يعتت 
ي اآلخرة 

ي الدنيا أو ف 
ي التقوى سواء ف 

 . ثبت يقينا أن السالمة ف 
احم وحسن المعاملة وطول التسامح والتجاوز عن األخطاء    بالب 

ً
اع   المؤديةوأوصيكم جميعا احم فيما   إل الب   والب 

البغضاء  المؤدية إل  القطيعة  ي 
الوقوع ف  بالحقوق والتكلف من أجلها وعدم  البعض والقيام  بينكم وحمل بعضكم 

ي التجاور والتعاون لكن الراغب والراغبة  
ي  ها الوحشة وعدم الرغبة ف  والشحناء والجفاء فالمالحظ أن النفوس تعب 

ي الثواب واألجر والذي يخاف عذاب القبر  
رات واحذروا من  ف  يقدم العمل الصالح والتعاون عليه قبل األعذار والمبر

ي الخطأ والغلطات والكالم فيها فهذه طريق الشيطان بل تكلفوا التقارب والتحابب والصبر عىل 
المقاطعة والنظر ف 

ة   وكب  والقال  القيل  عن  السنتكم  واحفظوا  الحسن  والذكر  واالجتماع  باأللفة  وعليكم  البعض  الجدال  بعضكم 
 واضاعة المال وتجنبوا الفتنة وأهلها واتباعها وكونوا عباد هللا إخوانا . 

ي المعاملة والمسامحة وتذكروا أن الدنيا فانية  
بية لألوالد والبنات والحرص عليها مع األلفة ف  وأوصيكم بحسن الب 

بية   الب  حسن  ومنه  الصالح  العمل  إال  يبق   هللا  لألبناء وال  من  واسألوا  فوالبنات  األوقات  جميع  ي 
ف  الثبات  ن إ 

ي عمره ووقته وما أعطاه وما 
كة ف  للشيطان وسائل مفرقة بي   األرحام ومن وفقه هللا لجمع الكلمة فنسأل هللا له البر

ي طاعة هللا  
ف   
ً
دائما والعزم  والحزم  النافع  العلم  ي طلب 

ف  باالستمرار  وأوصيكم  أخروي صالح  دنيا وعمل  من  معه 
ي تعود بعائد الخب  والتذكرةوحضور مجالس الخب  

 . المعروفة لدينا والت 
ي كل أحوالهم ومعامالتهم وأن   

ألسنتهم من بعضهم البعض وال يكونوا فريسة    يحفظوا وأوصي النساء أن يتقوا هللا ف 
والوقيعة  غيبة  ال الخالف  فإنها والنميمة  الديانة ومهما كانت مسببات  البيوت وفساد األش وضياع  اُس َوِلبَ ))  دمار 
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ي كتابه تذكب  الخلف أن نصف العقل بالتغافل فاجتنبوا ما استطعتم 
ويقول الحبيب محسن بن علوي السقاف ف 

ه واشاعته حت  تستوثقوا من مصدره  هذه األمور المفسدة   ي نرسر
 أو  وشر بخبر فال تتعجلوا ف 

ً
وإذا نقل أحد كالما



 

العالقات ،  قتهوحقي  وسوء  المصالح  عىل  القائمة  والصحبة  الجواالت  واسبابها  والفتنة  الكالم  نقل  وسائل  وشر 
ي صىل هللا عىلي وسلم يحذر النساء من النار   هات والغفلة والوشايات وهذا الذي جعل النتر

واضاعة األوقات بالب 
ي رأيتكن أكب  أهل النار))يوم القيامة وقال  

ب لهن مثاال   ((إت   وهو عالقة المرأة بالزوج وما يتعرض له من ورص 
ً
 واحدا

 قطرأ لو أحسن إل إحداهن الدهر ثم  ))الزوجة  
ً
ا  قالت : ما رأيت منك خب 

ً
ي   ((ت منه شيئا

فكيف ببقية العالقات الت 
ي حياتهن وقد قال صىل هللا عليه وسلم  

النساء ف  إ))وقع فيها كثب  من  النار عىل مناخرهم  ي 
الناس ف  ال  وهل يكب 

 . (( حصائد ألسنتهم
يسامحو  أن  وعليهم  األمور  ي كافة 

ف  الصالح  السلف  عليه  لما كان  االتباع  وحسن  هللا  بتقوى  الجميع  ي وأوصي 
ت 

ويطلبوا  بينهم،  فيما  ممن    ويتسامحوا  الطلب  ة  بمباشر إما  والتبعات  والديون  الحقوق  أصحاب  من  السماح  لي 
 يجتمعون بهم وإما بواسطة شبكات التواصل. 

ي الرس والنجوى مسامحة صحيحة سليمة يجتمع فيها القول مع النية من كل ما   أدعو الجميع   ما ك
ي ف 
إل مسامحت 

أو عناية رعاية  أو  أو محبة  أو عدل  نفقة  أو  أو نصح  تعليم  ي 
ف  تقصب   من  ي 

مت  يشهدوا هللا عىل هذه صدر  وأن   ..

ي ال أريد أن ألق  هللا وعىلي تبعة ألحد م
ء من أمر الدين أو الدنيا. أو مط نهمالمسامحة فإت  ي

 البة بسر
حقوقه    وأطلب ي 

ف  نقصت  أو  آذيته  أو  ظلمته  قد  فمن كنت  ي 
بوصيت  هنا  عنيتهم  من  من كافة  لي  السماح  بذل 

ي بها يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أت  
فأرجوه أن يطلق لسانه بالسماح قبل الرواح حت  ال تكون عىل تبعة يطالبت 

 هللا بقلب سليم. 
ي بالسماح والرضا  ةاطلق ألسن اللهم

.  المظلومي   مت   واقبل ذلك منهم بمنك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمي  
ي 
ف  باشر خدمته  من  يدي وخاصة  تحت  أو من عمل  ي 

من كل من عرفته وعرفت  العام  السماح  لي  يطلب  أن  وأرجو 
ي الخاصة أو العام أو طالب  

ي خدمات 
ي أعمال اإلدارة أو ف 

ف السند واإلجازاتأربطة التعليم أو ف  .. العلم اآلخذين شر

ي إل عالم الغيوب. 
 فلكل منهم عىلي حق وعهد وسماحهم لي ودعاؤهم مطلوب ومحبوب وسبب يقربت 

ف عليها  ي أشر
 .. ما بقيت أسباب االستمرار مستمرة وأوصي باستمرار األربطة ودور العلم الت 

خل إلي أوزعه حسب الحاجة لألربطة ودور العلم والقائمي    وليس لدي أموال أو ارصدة مالية أحتفظ بها وإنما ما يد
ي بالمعروف وغالب ذلك من اهل الخب  جزاهم هللا عنا خب  الجزاء 

ة  عليها وألشت  ي هذه الفب 
، وقد ضعف البذل ف 

ي األربطة ودور العلم ولهذا أطلب استعفاءه 
ي القيام بتحمل بعض مسؤوليات الموظفي   والعمال ف 

ا مما الزمت  م  كثب 
اماتنا نحوهمومسامحتهم  ي حقوقهم والب  

 . من كل تقصب  ف 
ي تقليدهم أو 

 ف 
ً
ي المعيشة وال يجعلوا النظر بما بأيدي الناس سببا

واوصي أهىلي وأوالدي ومن يستمع إلي باالقتصاد ف 
ي تحصيل رزقهم وما يقوم المشابهة لهم فالتدبب  نصف المعيشة

بهم  . وأوصيهم بالتعاون والتكاتف وبذل الجهد ف 
 . وبأشهم 

كة ي هللا كبب  أن يسخر األسباب للجميع ويفتح أبواب الرزق والبر
 . وأمىلي ف 

ي إدارة عقار أو أرض أو مبنى أو غير ذلك مما 
ى

ي ألحد ف
كما أوصي األوصياء أن يعلنوا عن إلغاء أي توكيل صدر منى

ي وسفري إل
ء من ذلك خالل مرصى ي

ي حيث سبق أن كتبت شر
ى

اف ي كل  ينسب إلي أو تحت إشر
 فرنسا، واآلن ألغى

ع تحت نظر األوصياء.  ي الشر
ى

 هذه التوكيالت وتأخذ األمور مجراها ف
ء  ي

كوا قراءة شر عية والقيام بما يلزم لنا منذ الوفاة وبعدها وال يب  ي لهم بتقوى هللا واالعتناء بواجباتهم الرسر
وأكرر وصيت 

 باء. لتسبيح وي  هدوه إل روحنا وروح اآل من القرآن والذكر وا
ي حياتهم وبعد مماتهم. و 

 هللا يتوالنا بما تول به عباده الصالحي   ف 
نحيا وعل عليها  وأن محمد رسول هللا  إال هللا  إله  ال  أن  أشهد  ي هلل 

قول شهادت  نبعث من وأثبت  نموت وعليها  يها 
ي طاعته ورضاه ويختمه بالحست  عىل الش

ي من العمر ويضفه ف 
هادة وكمال اآلمني   وأساله سبحانه وتعال فيما بق 

 اإليمان اللهم آمي   . 
 وأستودعكم هللا الذي ال تضيع ودائعه 

 وصلى اهلل عليه سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم. 
ي بن عىلي المشهور                                                                                             

 أبوبكر العدت 
 ـه( 1443شعبان 16)                                                                                                                  


